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Misiunea lui 

Isus 

 

 

 

Obiectivele lecţiei:  

    Copiii vor înţelege că: 

1. Scopul lui Isus de a veni pe pământ a fost să 

cerceteze şi să salveze pe aceia care sunt pierduţi 

(separaţi de Dumnzeu). 

2. Ar trebui să urmăm exemplul lui Isus şi să îi vedem 

pe cei pierduţi ca fiind salvaţi.  

 

 

Povestea din Biblie:    Zacheu 

             (Luca 19:1-10)  

 
 

Versetul de memorat:   “Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, 

Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 

Tatăl decât prin Mine.”   

                                                          (Ioan 14:6)  

 

 

 

 

Vocabular:  Salvarea 
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  Introducerea lecţiei pentru profesori 

 
 

 
În Luca 4:18 şi 19, Isus a folosit cuvintele profetului Isaia pentru a afirma 

esenţa lucrării lui pe pământ. “Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-
a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu 
inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război eliberarea şi orbilor 
căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de 
îndurare al Domnului.” În povestirea biblică de astăzi, Îl vedem pe Isus trăind 
cuvintele din Isaia în timp ce se îndreaptă către Zacheu, în ciuda a ceea ce 
credeau cei din jurul Lui. În timp ce ne uităm la lumea din jurul nostru, privim 
la cei pierduţi în acelaşi mod în care priveşte Isus? Suntem dispuşi să ne 
asumăm un risc şi să ne întindem după ei? Isus a venit după noi, cei săraci, 
încătuşaţi şi orbiţi de păcatele noastre. Chiar prin propriile-I cuvinte, Isus 
declară: “Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era 
pierdut.”(Luca 19:10). Isus a găsit un om pierdut pe nume Zacheu şi l-a adus 
în sfera iertării Lui. Poţi tu să îl vezi pe Zacheul din viaţa ta? 

 

  Introducerea lecţiei pentru elevi 
 

Materiale:   

1 cearceaf de pat, sau 

o pătură, sau o haină 

mai mare 

1 fular, sau o eşarfă 

pentru legatul la ochi 

 
Alegeţi doi copii care să ţină cearceaful. Copiii vor trebui să stea unul în 

faţa celuilalt, cam la 2½ meteri depărtare. Fiecare copil va trebui să ţină câte 
un colţ al cearceafului, astfel încât cearceaful să atârne şi să se creeze un 
perete. Copiii din clasă vor trebui să fie capabili să vadă ambele părţi ale 
cearceafului. Alegeţi un copil din clasă să vină şi să se aşeze într-una din 
părţile cearceafului.   

 (Numele copilului) va reprezenta bărbaţii, femeile, băieţii şi fetele din 
întreaga lume. Mulţi dintre ei nu au auzit niciodată despre Isus. Legaţi 
eşarfa la ochii copilului. Eşarfa legată la ochi reprezintă păcatul nostru. 
Biblia ne spune că a fi în păcat e ca şi cum am fi orbi în duhul nostru. 
Nu putem vedea calea cea dreaptă pe care să mergem.  

Alegeţi un alt copil din clasă. Copilul va trebui ales fără ca primul copil 
ales să ştie cine a fost ales. Cel de-al doilea copil va sta pe partea cealaltă a 
cearceafului. Cereţi celui de al doilea copil şi celorlalţi din clasă să nu dea 
niciun indiciu în legătură cu cine ar putea fi al doilea copil. 

Întrebaţi primul copil: Ştii cine se află de partea cealaltă a 
cearceafului? (Permiteţi să vi se răspundă.)  În acelaşi fel în care (numele 
copilului) nu ştie cine se află în partea cealaltă a cearceafului, mulţi 
oameni nu ştiu că au nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu îşi doreşte să 
cunoască fiecare persoană de pe acest pământ. Totuşi, ceva separă 
omenirea de Dumnezeu. Cine îmi poate spune ce ne separă pe noi de 
Dumnezeu? (Permiteţi să vi se răspundă.) Răspunsul este “păcatul”. 
Biblia ne spune în Faptele Apostolilor 4:12 că nu putem fi salvaţi dacă 
credem în oricine altcineva. Numai Isus ne poate salva de păcatele 
noastre. Doar când îi cerem lui Isus să ne ia păcatele îl putem cunoaşte 
pe Dumnezeu. Când Isus a murit pe cruce şi a înviat, El a luat bariera 
care despărţea omul de Dumnezeu. (Daţi la o parte cearceaful.) Păcatul 
nu mai trebuie să împiedice oamenii să îl cunoască pe Dumnezeu. 
Dumnezeu a ales să îndepărteze bariera păcatului.   

Întrebaţi primul copil: Acum că cearceaful a căzut, ştii cine se afla în 
partea cealaltă a lui? Copilul nu va şti, pentru că el va fi în continuare legat 
la ochi. (Întrebaţi primul copil.) Mă laşi să te desfac la ochi? (Permiteţi să vi 
se răspundă.) Copilul va spune probabil da. Dacă nu, puneţi întrebări 

Întrebaţi copiii dacă 

au răspuns la 

provocarea 

săptămânală. Dacă 

unii dintre ei au 

răspuns, luaţi-vă 

puţin timp să îi 

priviţi. Aceasta este 

o bună ocazie să 

interacţionaţi cu 

copiii în mod 

individual. 
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copilului astfel încât să îl faceţi să spună “da”. 
Dezlegaţi-i eşarfa de la ochi. Când îi cerem lui Isus să ne ia păcatele 

din viaţa noastră, atunci putem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu. Isus ne 
deschide ochii spirituali, astfel încât noi să ne apropiem de Dumnezeu.  
Mutaţi copiii astfel încât să stea unul lângă altul. Dumnezeu îşi doreşte ca 
fiecare dintre noi să Îl cunoaştem. Copiii se vor reîntoarce pe scaunele lor. 

 

  Introducerea versetului de memorat 
 

Materiale:   

1 pahar sau o cană (să 

poată să fie spartă) 

Puţină apă într-un 

recipient 
 
 
 

 

 
“Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine.’” (Ioan 14:6). 

 
 Viaţa înseamnă mai mult decât a trăi pe acest pământ. Fiecare 

persoană are un trup fizic şi un duh. Într-o zi trupurile noastre vor muri, 
dar sufletele noastre nu vor muri. Când murim, trupul nostru moare, 
dar duhul nostru merge în Cer sau într-un loc al pedepsei. Isus îşi 
doreşte ca noi toţi să mergem în Cer. Pentru a merge în Cer, trebuie să 
avem păcatele şterse şi să fim ascultători de Dumnezeu. Versetul de 
memorat ne spune că Isus este singura  cale către Cer. Nu există nicio 
altă cale de a ajunge acolo.    

Există unele întrebări în viaţă care au un singur răspuns bun. De 
exemplu: 

1. 10 + 5 = 15. Nu există niciun alt răspuns corect la acest exerciţiu. 

2. Ce se va întâmpla dacă îmi voi vărsa apă în palmă? Profesorul îşi 
va turna apă pe mâini. (Permiteţi să vi se răspundă.) 

3. Dacă voi scăpa acest pahar pe podea, ce se va întâmpla? 
Profesorul aruncă pe jos paharul. (Permiteţi să vi se răspundă.) 

Biblia ne spune că singurul răspuns corect pentru problema 
păcatului nostru este Isus.  Romani 6:23 spune: “Fiindcă plata 
păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  

Recitaţi versetul de memorat de 2-3 ori împreună cu copiii. 
 

  Jocul Versetul de Memorat 
 

Materiale:   

Câteva bucăţele de 

hârtie 

Un recipient (bol, coş 

ori sacoşă) 
 

 
Pregătirea: Împărţiţi versetul în segmente de 3 sau 4 cuvinte. Scrieţi fiecare 
segment pe câte o bucăţică de hârtie. Îndoiţi hârtiuţele şi puneţi-le într-un 
bol, coş sau sacoşă.   

 

Cum se joacă:   
1. Împărţiţi clasa în două echipe. Fiecare echipă va juca pe rând.  

2. Copiii selectaţi din prima echipă vor veni în faţa clasei şi vor alege una 
dintre hârtiuţele din bol. Fiecare copil se va uita la cuvântul ales. 

3. Copiii se vor alinia unul lângă altul în faţa clasei (asiguraţi-vă că NU 
sunt aliniaţi în ordinea corectă cerută de cuvintele versetului biblic).  
Copiii vor fi instruiţi să strige fraza lor când profesorul va spune “start.”  
Toţi copiii vor striga în acelaşi timp. 

4. Profesorul va mai alege încă un copil din echipa care joacă. Acest copil 
va asculta ceea membrii din echipa lui strigă şi va încerca să îi 
aranjeze pe ceilalţi în ordinea corectă pe care o cere versetul. 

5. Profesorul va cronometra cât timp va lua primei echipe să fie pusă în 
ordinea corectă. După ce versetul este pus în ordine, repetaţi paşii de 
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mai sus cu a doua echipă. Echipa care pune versetul în ordine în cel 
mai scurt timp, câştigă. 

 
Notă:  Dacă clasa nu este destul de mare pentru a vă juca acest joc cu 2 
echipe, poate fi jucat cu un singur grup. Jucaţi o tură apoi selectaţi alţi copii 
care să joace în faţa clasei. 

 
  Obiectivul lecţiei 

Materiale:   

Un plasture mic 

(mărimea folosită 

pentru a bandaja un 

deget) 

Orice fel de loţiune de 

corp  

Un prosop sau o haină 

pentru a fi folosită 

pentru a bandaja un 

braţ 
 

 
Scopul:  A-i ajuta pe copii să înţeleagă că doar Isus poate avea grijă de 
problema păcatului. 

 
Selectaţi un copil pentru a veni în faţa clasei. Copilul va trebui să se 

aşeze pe un scaun lângă profesor. Acest obiectiv al lecţiei este bine să fie 
tratat cu umor. Haideţi să ne imaginăm că (numele copilului) tocmai s-a 
împiedicat şi a căzut. Profesorul va trebui să fie dramatic în timpul ce va citi 
continuarea lecţiei.   

(Numele copilului), te-ai lovit? Lasă-mă să îţi verific braţele ca să mă 
asigur că nu ţi le-ai rupt. Profesorul mută braţul copilului în sus şi în jos şi 
în spate ca să arate clasei că nu sunt rupte. Exageraţi cu mişcările pentru 
umor. 

Braţele tale nu sunt rupte. Lasă-mă să îţi verific gleznele. Profesorul 
mişcă una dintre glezne în cerc. Această gleznă este BINE. Haideţi să 
verificăm şi cealaltă gleznă. Profesorul începe să mişte a doua gleznă. Oh 
nu, această gleznă nu arată prea bine. Cred că e ruptă. Nu te îngrijora; 
ştiu exact ce trebuie să fac.   

Profesorul va lua plasturele şi îl va lipi pe degetul copilului. Acum va 
trebui să îţi simţi glezna mult mai bine.   

Profesorul va pune clasei următoarea întrebare. Credeţi că glezna lui 
este mai bine acum?  (Copiii vor răspunde acum.)  Am altă idee.  
Profesorul ia loţiunea de corp şi o va aplica pe faţa şi pe mâinile copilului. Fii 
amuzant când aplici loţiunea. 

Credeţi că glezna lui va fi mai bine acuma?  (Copiii vor răspunde 
acum.) Credeţi că trebuie să mai fac ceva?  (Permiteţi să vi se răspundă.) 
BINE, ştiu ce trebuie să fac. Profesorul ia bandajul şi îl pune pe unul dintre 
mâinile copiilor. Ce credeţi?  (Permiteţi copiilor să ofere sugestii. Când 
cineva va spune că acest copil trebuie dus la doctor, profesorul poate să 
termine cu sugestiile.) Oh da, cred că ai dreptate. Cred că singurul mod 
prin care se poate repara o gleznă este să mergem să vedem un doctor. 
Eu nu sunt un doctor, deci nu ştiu cum să repar o gleznă. Un doctor va 
şti exact ce trebuie făcut. Îi va fixa osul şi îi va pune piciorul în ghips. 
Permiteţi-i copilului să se întoarcă la locul lui. 

Ce se va întâmpla dacă îţi vei rupe glezna şi nu ai putea să mergi la 
doctor să te consulte?  (Permiteţi să vi se răspundă. Se va vindeca 
incorect, poate veţi şchiopăta, poate vă va durea mereu etc.) Mergem la 
doctor când avem un os rupt. Mergem la Isus pentru problema 
păcatului nostru. Numai Isus poate rezolva problema păcatului. Dacă 
nu îi cerem lui Isus să ne ia păcatele, vom avea multe probleme în 
această viaţă, pentru că noi alegem să rezolvăm problema păcatului 
nostru într-un mod greşit. 
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  Povestirea biblică 

Versetele din 

Biblie: 

Luca 19:1-10 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când oamenii din 

vremea lui Isus trebuiau 

să îşi plătească taxele 

către stat, ei dădeau 

banii unui vameş. Cel 

care aduna taxele era 

cunoscut că cerea 

oamenilor bani  în plus 

decât datorau statului, 

astfel încât să poată 

păstra o parte şi pentru 

ei. 

 

 

 

Reputaţie: opinia 

generală a oamenilor despre 

o persoană. Dacă cineva are 

o reputaţie proastă, 

majoritatea oamenilor vor 

gândi despre această 

persoană de rău.  

 
 

 
“Zacheu” 

 
Povestirea noastră de astăzi se găseşte în capitolul 19 din Luca, 

versetele de la 1 la 10. Este vorba despre un om pe nume Zacheu.  
Prima dată citiţi pasajul din Biblie. Apoi spuneţi povestea cum este scrisă 
aici. Povestirea din Scriptură este scurtă, de aceea i-am adăugat detalii cu 
ceea ce s-ar fi putut întâmpla atunci. Istorisirea din Biblie este foarte 
scurtă, de aceea am adăugat unele detalii cu ceea ce s-ar fi putut 
întâmpla.  

Zacheu nu era un om sărac sau unul bolnav, de fapt, era chiar 
opusul. Zacheu era un om bogat. Părea să aibă tot ceea ce îşi doreşte. 
Zacheu avea o casă mare, multă mâncare bună şi servitori care să aibă 
grijă de toate nevoile lui. Zacheu era cel care aduna taxele.  

Lui Zacheu îi plăcea să meargă prin oraş ca şi cum ar fi fost mai 
important decât oricine altcineva. El credea că este important datorită 
serviciului pe care îl avea şi datorită sănătăţii lui. Dar Zacheu nu era un 
om cinstit. El înşela oamenii când aceştia îşi plăteau taxele. Când le 
cerea taxele, el cerea mai mulţi bani şi oprea diferenţa pentru el. 

Într-o zi, Zacheu i-a spus unui om pe nume Samuel: “Îmi datorezi 
150 de dinari pentru anul acesta.” Această sumă era cât salariul pe 5 
luni! 

Samuel avea mulţi copii de crescut şi se îngrijea de banii pentru 
taxe foarte bine. “Asta nu este posibil! Datoria mea este mult mai 
mică,” protestă el. 

 “Domnule Zacheu, eu nu am decât 30 de dinari. Eu ştiu că 
socotelile mele sunt corecte.” 

“Bine, bine, bine, se pare că am în faţă un adevărat geniu!” spuse 
Zacheu. “Îţi voi spune ce voi face. Îmi vei plăti cât ţi-am spus acum sau 
te voi trimite la închisoare.”  

Săracul Samuel, cu toţi acei copii acasă, nu îşi permitea să fie trimis 
la închisoare. El avea nevoie să muncească în fiecare zi ca să îşi 
întreţină familia. Dacă trebuia să plătească taxe în plus cum să mai aibă 
bani pentru vremuri grele sau pentru sărbătoarea ce avea să urmeze? 
Fata lui Samuel era logodită şi urma să se căsătorească. Acum nu va 
mai avea banii necesari pentru această sărbătoare. 

Samuel i-a dat cu tristeţe banii lui Zacheu. Trebuia să îi plătească, 
altfel avea să fie aruncat în închisoare. Acelaşi lucru se întâmpla an de 
an. Şi Samuel nu era singurul înşelat. Zacheu înşela pe toată lumea. De 
fapt, Zacheu nu ştia atunci, dar se înşela pe el însuşi. Ştiţi de ce Zacheu 
se înşela pe el? (Permiteţi să vi se răspundă.) 

Deşi Zacheu avea mulţi bani şi multe lucruri, el era foarte singuratic. 
Nimeni nu voia să stea în jurul unei persone atât de egoistă şi 
necinstită. Nimeni nu voia să fie drăguţ cu o persoană care înşela pe 
toată lumea. Zacheu avea o reputaţie proastă. Ştiţi ce înseamnă 
reputaţie? (Permiteţi să vi se răspundă.)  

Probabil niciodată lucrurile nu au fost uşoare pentru Zacheu. Poate 
că atunci când era copil, nimeni nu îl plăcea, dar din cu totul alt motiv. 
Zacheu era un copil micuţ. Probabil că era mereu necăjit datorită 
faptului că era prea scund. El era băiatul de care copiii râdeau şi căruia 
îi făceau farse.  

“Hei, bebe, bebe, bebe, de ce nu te duci acasă să te plângi mămicii 
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Isus le-a spus 

evreilor că Zacheu era 

unul dintre ei-un evreu, 

deşi nu era încă salvat 

din cauza trecutului său. 

El era un păcătos ca toţi 

ceilalţi. El a fost salvat 

doar pentru că a primit 

harul lui Isus. Când 

Zacheu a vrut să îi 

recompenseze pe cei pe 

care îi înşelase, el a 

demonstrat schimbarea 

din inima lui care a avut 

loc datorită salvării pe 

care Isus a produs-o în 

inima lui. 
 

tale?” îl batjocoreau copiii în timp ce încerca şi el să se joace cu ceilalţi 
băieţi. El nu suporta să îl tachineze. În interiorul lui a devenit din ce mai 
furios până într-un moment când s-a hotărât că le va arăta el lor! Va 
deveni bogat şi puternic, şi mai apoi oamenii îl vor respecta. O să 
trebuiască să îl respecte, gândea el.  

Dar nu, lucrurile nu au decurs cum spera Zacheu. Când a crescut, el 
încă vedea oameni râzând pe la spate. El a rămas un om pitic. Zacheu 
se prefăcea că nu observă asta. Oamenii îl urau pe Zacheu că era un 
asemenea înşelător şi mincinos. 

Zacheu era un băiat micuţ. Şi atunci când a devenit un bărbat, el a 
rămas tot mic. Dar acum, el devenise un om mic şi în interiorul lui. El 
nu primea respectul şi onoarea pe care şi le dorea. El se simţea gol în 
interior şi singur. Zacheu se simţea mizerabil şi nu ştia ce să facă cu 
asta. El îşi ura propria viaţă.  

Într-o zi Isus trecea prin Ierihon. Acesta era oraşul în care trăia 
Zacheu. Zacheu îşi dorea foarte mult să îl vadă pe Isus. Dar exista o 
problemă mare. Îi era dificil să vadă peste o mulţime aşa de mare care 
era acolo să îl vadă pe Isus. Şi bineînţeles nimeni nu voia să îl ajute. 
Toţi îşi doreau ca el să plece, astfel că mulţimea îl împingea şi mai tare. 
Zacheu nu putea să vadă nimic.   

Ca şi copii, voi ştiţi cât este de greu uneori să vedeţi peste capul 
unui adult. În acest mod se simţea şi Zacheu. Era încurcat de această 
situaţie pentru că el chiar îşi dorea să îl vadă pe Isus. Zacheu s-a gândit 
puţin şi i-a venit în minte un plan. S-a gândit să se bage în faţa mulţimii 
şi să se suie într-un copac. Ştia că asta este singura lui şansă să îl 
vadă pe Isus. Zacheu auzise multe lucruri despre Isus. Poate că îl va 
vedea pe Isus făcând o minune.  

Sigur pe sine, Isus s-a oprit lângă copac. El s-a uitat sus în copac. 
Mulţimea a devenit foarte curioasă şi dorea să afle ce voia Isus de la 
Zacheu. Sperau că Isus îl va certa şi că îi va spune să nu mai fie un om 
aşa de înşelător. L-ar fi pus Isus pe Zacheu într-o situaţie jenantă din 
cauză a ceea ce era el? ,,Ooo, ce bine ar fi fost!’’ spuneau oamenii din 
oraş.  

“Zacheu,” spuse Isus, “grăbeşte-te şi coboară din acel copac. Îmi 
doresc să vin la tine acasă.” 

Cum vă puteţi închipui, mulţimea a rămas total şocată. Nu puteau să 
creadă că Isus îşi va pierde vremea cu o persoană aşa de teribilă 
precum Zacheu. Nu părea deloc cinstit. De ce avea parte de asemenea 
atenţie? El era cel mai rău păcătos din tot oraşul. Şi cum de cunoştea 
Isus numele lui Zacheu? 

Zacheu a fost mai surprins ca toţi ceilalţi. El nu se aştepta ca Isus 
să vorbească cu el. El voia doar să Îl vadă. Dar Zacheu nu avea să 
piardă o asemenea şansă. Deci a coborât din copac şi l-a dus pe Isus în 
casa lui.   

Totuşi, Isus voia mai mult decât să intre în casa lui Zacheu, voia să 
îşi facă loc în inima lui. În timp ce Zacheu vorbea cu Isus, el şi-a 
deschis inima spre Isus. Era clar că Zacheu credea în Isus.  

El a spus: “Uite, Doamne. Dau săracilor jumătate din ce eu câştig. Şi 
dacă am înşelat vreodată pe cineva cu ceva, îi voi plăti înapoi. Voi plăti 
de patru ori mai mult decât am luat.”  

Apoi Isus a spus: “Astăzi a intrat salvarea în casa ta. Fiul omului a 
venit ca să găsească pe cei pierduţi şi să îi salveze.” 

Isus a intrat cu adevărat în inima lui Zacheu. În loc să mai fie egoist 
şi necinstit, el a devenit generos şi onest. El nu mai dorea cu disperare 
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banii altora; el voia să facă voia lui Dumnezeu. 
 
 

 
  Obiectivul lecţiei 

Materiale:   

2 pungi de plastic (sau 

orice alt tip se sacoşă) 

Un ziar  

Coli de hârtie albe 

De la 5 pînă la 10 

lucruri grele (aceste 

lucruri pot fi pietre 

sau cărţi, etc) 

Un marker negru 

Bandă adezivă sau 

lipici 
 

 
Pregătirea: Tăiaţi o inimă dintr-un ziar (sau orice alt tip de hârtie). Lipiţi 
inima pe faţa unei pungi. Scrieţi “Isus” pe o foaie de hârtie şi lipiţi-o pe faţa 
altei pungi. Tăiaţi fâşii din hârtia ziarului sau din colile albe. Fâşiile de hârtie 
ar trebui să fie de 5-7cm lăţime şi atât de lungi încât să ajungă să înconjoare 
pietrele sau cărţiile. 

 
Astăzi am ascultat cum Isus l-a salvat pe Zacheu. Zacheu a crezut 

în ceea ce Isus i-a spus. Când îi cerem lui Isus să ne ia păcatele şi ne 
hotărâm să Îl urmăm, duhul nostru se schimbă. Când duhul nostru se 
schimbă, comportamentul nostru se schimbă de asemenea. Alegeţi un 
copil care să vină în faţă să vă ajute la partea următoare a lecţiei.  

Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le facem şi ştim că sunt 
păcate? (Permiteţi să vi se răspundă: înşelătoria, minciuna, a fi egoist, a fi 
plin de ură, neascultător, fără respect, furtul, lupta etc.) În timp ce copiii 
numesc păcatele unul câte unul, scrieţi-le pe fâşiile de hârtie. Ar trebui să 
aveţi câte o fâşie pentru fiecare piatră sau carte. Copilul ales poate lipi fâşiile 
în jurul pietrelor. După ce toate pietrele sunt acoperite, daţi-i copilului punga 
cu inima lipită pe ea. Instruiţi copilul să ţină punga cu inima înspre clasă. 
Biblia ne spune în Romani 3:23 “Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu.”  În timp ce copilul ţine punga, puneţi fiecare dintre 
păcate în pungă. Trăind o viaţă păcătoasă este ca şi cum ai căra o 
greutate.  

Puneţi următoarea întrebare copilului. Ai vrea să porţi cu tine această 
pungă tot timpul?  (Periteţi să vi se răspundă.)   

Isus a spus în Matei 11 cu 28:  “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”  Isus ştie că păcatul este greu de 
cărat pentru noi. El vrea să ne ia această greutate şi să ne arate cum să 
ne trăim viaţa. Aduceţi punga pe care scrie “Isus”. Profesorul va trebui să 
ţină această pungă. Puneţi pietrele în punga pe care scrie “Isus”.  

1 Petru 2:24 spune: “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe 
lemn.” Isus a venit pe pământ să ne ia păcatele. Ca să Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu, trebuie să venim la Isus şi să Îi cerem să ne ia păcatele. 
Când facem asta, începem o viaţă nouă cu Dumnezeu. 

 
  Povestea care se aplică în viaţă 

 
 
 
 
 

 
Poza 1 

 
“Noul prieten al Sofiei” 

 
“Sofia, este timpul să te trezeşti şi să te pregăteşti de şcoală!” se 

aplecă mama Sofiei deasupra patului şi o mişcă să o trezească. 
Sofia oftă adânc. Este timpul pentru altă zi de şcoală. Ei îi era 

groază să meargă. Îi plăceau matematica şi ştiinţele, şi îi plăcea să 
citească. Dar dintr-un motiv anume, nu se descurca aşa de bine la 
teste. Ceea ce ura cel mai mult la şcoală era că nu avea niciun prieten. 
Ea a încercat să îşi facă prieteni, dar nimănui nu îi plăcea de ea. Elevii 
din clasa ei credeau despre ea că este urâtă şi înfiorătoare. Vedeţi voi, 
Sofia s-a născut cu o pată roşie pe faţă. (Arătaţi poza 1.)  
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Haide, Sofia! Vei întârzia din nou azi.” 
Sofia s-a dat jos încet din pat şi s-a îmbrăcat. Astăzi toţi copiii o vor 

ignora din nou deşi şi ei îi plăcea să se joace cu mingea ca toţi ceilalţi. 
Pe deasupra era şi bună, dar nimeni nu dorea să se joace cu ea în 
timpul pauzei. Va sta pe margine cum stătea în fiecare zi în timpul 
pauzei.  

Când Sofia a ajuns în clasă, a observat imediat că avea o colegă 
nouă.  

“Oh, nu!” gândi  Sofia. “Alta care îşi va bate joc de mine.” 
Toţi ceilalţi copii stăteau în jurul noii colege. Profesorul a început 

prin a pune copiii la locurile lor. “Este timpul să vă aşezeţi la locuri, 
copii. Vreau să vă prezint noua colegă. Ea este Ana. Este din alt oraş şi 
familia ei tocmai s-a mutat aici. Încercaţi să o întâmpinaţi frumos pe 
Ana astăzi. Ana, poţi să te aşezi lângă Sofia în al doilea rând de bănci. 
Acum haideţi să începem lecţia.”  

Ana se îndreptă către banca goală şi se aşeză lângă Sofia. A privit-o 
pe Sofia şi i-a zâmbit. Ea nu părea surprinsă de pata roşie de pe faţa 
Sofiei aşa cum reacţionaseră ceilalţi copii. De fapt, părea că ea nici 
măcar nu o observase. (Arătaţi poza 2.) 

Când orele de dimineaţă au început, clasa a început să spună 
cuvinte pe litere şi să le scrie în caiete. În timp ce Sofia scria cuvintele 
pe caiet, i s-a rupt peniţa la stilou. Ana a căutat în biroul ei şi i-a dat un 
stilou nou de firmă de o culoare roz sclipitoare. “Uite, Sofia, ia acest 
stilou. Este unul dintre favoritele mele. Vreau să îl păstrezi tu pentru că 
ai fost drăguţă cu mine în prima mea zi în această şcoală.”  

“Mulţumesc, Ana,” zâmbi Sofia colegei care stătea lângă ea. 
Orele de dimineaţă au trecut mai repede decât de obicei, şi până ca 

Sofia să-şi dea seama, era timpul pentru pauză. Clasei i s-a permis să 
iasă afară 20 de minute înainte de a începe ora de matematică. Toţi s-au 
grăbit să iasă afară, dar în loc să se împartă în echipe pentru a se juca 
cu mingea, copiii au înconjurat-o pe Ana. Sofia gândea că Ana este 
frumoasă, pentru că avea un zâmbet minunat pe care îl folosea tot 
timpul. Sofia putea să îşi dea seama că Ana este diferită de ceilalţi 
copii. Se părea că Anei îi place de Sofia. Sofia a auzit două fete vorbind 
despre Ana. Ele spuneau că este foarte deşteaptă şi că ea a mers 
înainte la o şcoală privată pentru că era aşa deşteaptă. Sofia nu 
înţelegea cum de Ana o plăcea. (Arătaţi poza 3.) 

Sofia s-a aşezat în locul unde stătea de obicei în pauze, dar nu 
putea să audă conversaţia colegilor cu Ana.  

“Ana, vrei să te joci un joc?” o întrebă un elev pe nume Cristi. 
“Sigur! Sună bine,” spuse Ana. 
“Trebuie să fii cu mine în echipă!” răspunse un alt elev. 
“Dar nu vom avea un număr egal de persoane în fiecare echipă.” 
Ana s-a uitat în jur şi a numărat copiii. Suntem număr par, câţi ne 

aflăm aici. Putem să ne împărţim în două echipe perfect.” 
“Nu, noi nu îi cerem niciodată Sofiei să se joace cu noi. Ea este atât 

de ciudată. Nimeni n-o vrea pe Faţă Roşie în echipă”, îi spuse Cristi 
Anei. 

Pentru un motiv anume, cuvintele lui Cristi au durut mai tare astăzi 
decât oricând, din moment ce Ana se afla acolo. Nu voia ca Ana să o 
trateze urât la fel ca ceilalţi copii. Lacrimile au început să i se adune în 
ochi. Se lupta să nu le lase să îi curgă pe orbaji.  

“Oh bine, eu vreau să mă joc cu Sofia. Voi puteţi să vă faceţi 
echipele ca de obicei. Eu mă voi juca cu Sofia” le spuse Ana celorlalţi 
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Poza 4 

copii. Sofiei nu îi venea să creadă. Chiar o auzise pe Ana spunând 
asta?  

Ana s-a îndreptat către Sofia. “Vrei să te joci cu mine azi?” 
Sofia abia a putut răspunde. Nu îi venea să creadă că o fată atât de 

populară îi cerea ei să se joace cu ea. Ea a dat din cap că da. 
“Atunci vino!” îi spuse Ana Sofiei. 
Toată săptămâna Ana s-a jucat cu Sofia în timpul pauzelor. Câteva 

dintre fetele din clasă s-au jucat de asemenea cu ele. Sofiei nu îi venea 
să creadă. Sofia nu avea niciun prieten la şcoală. Sofia ştia că este 
diferită de alţi copii. Îi era aşa de greu la şcoală, şi avea un semn pe 
faţă care o făcea să arate diferit de ceilalţi copii. Dar totuşi, Anei nu îi 
păsa. (Arătaţi poza 4.)  

Într-o zi, când Ana şi Sofia îşi luau masa, Sofia nu s-a putut abţine 
să întrebe: “Ana, de ce eşti aşa draguţă cu mine? Nimeni altcineva nu 
se poartă frumos cu mine, dar tu te porţi.”  

Ana s-a uitat către noua ei prietenă. “Îmi place de tine. Pot să 
observ cât eşti de specială. Nu îi lăsa pe ceilalţi copii să te necăjească. 
Dumnezeu te-a făcut specială.”  

“Serios? Nimeni nu mi-a mai spus asta până acum.” 
“Este adevărat. Isus iubeşte pe toată lumea. El mă iubeşte pe mine 

chiar dacă eu am făcut lucruri care L-au durut. El ne-a spus că dacă noi 
Îl iubim, trebuie să îi iubim şi pe oamenii din jurul nostru. De asta te 
iubesc, pentru că Îl iubesc pe Isus.”  

“Aş dori să aud mai multe despre Isus,” îi spuse Sofia prietenei ei, 
Ana. 

Ana a trebuit să îi spună Sofiei că Isus o iubea şi pe ea. Ana a urmat 
exemplul lui Isus de dragoste şi blândeţe. Exact ca Isus în povestirea 
cu Zacheu, Ana s-a apropiat de un copil pe care nimeni nu îl plăcea. 
Urmaţi exemplul lui Isus şi iubiţi pe ceilalţi oameni, chiar dacă sunt mai 
diferiţi. Isus ne porunceşte să Îl iubim pe El cu toată inima noastră şi să 
îi iubim pe cei din jurul nostru ca pe noi înşine. (Matei 22:37-39) 

 
  Concluzia lecţiei 
  

Cea mai importantă întrebare la care trebuie să răspunzi în viaţa ta 
este dacă vei crede sau nu ceea ce Biblia ne spune despre Isus, Fiul lui 
Dumnezeu. Astăzi Biblia ne-a învăţat că Isus a venit pe pământ pentru 
ca oamenii să Îl cunoască pe Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru 
ca noi să Îl cunoaştem este:  să cerem lui Isus să ne ierte păcatele şi  
să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
1. Este cineva aici care ar dori să Îi ceară lui Isus să îi ierte păcatele?  

(Permiteţi să vi se răspundă. Luaţi un ajutor sau un profesor care să se 
roage cu copiii, să le răspundă la întrebări şi să explice ce înseamnă 
salvarea.) 

 
Dacă deja i-ai cerut lui Isus să îţi ia păcatele, eşti deja unul dintre 

copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ştie că noi vom mai facem greşeli sau 
uneori chiar vom păcătui, chiar dacă suntem copiii Lui. Când facem o 
greşeală, putem să venim la Isus şi să Îi cerem să ne ierte pentru ceea 
ce am făcut. Biblia ne spune că Dumnezeu este un Tată sfânt şi iubitor.  
(Iacov 1:17). Când Îi cerem iertare lui Isus, Dumnezeu ne iartă de 
asemenea.   
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Dacă ai probleme într-un domeniu din viaţa ta şi acest lucru va 
cauza un comportament păcătos, poţi veni la Dumnezeu şi mai 
întâi va trebui să Îi ceri iertare lui Isus pentru ceea ce ai făcut sau 
pentru gândurile tale, apoi trebuie să Îi ceri să te ajute în acest 
domeniu al vieţii tale. Sunt multe domenii ale vieţii noastre care 
pot fi o problemă pentru noi, precum: înşelatul, minţitul, să fii 
egoist, ura, neascultarea, să fii fără respect, furtul, bătaia sau a fi 
nepoliticos.  (Încurajaţi copiii să se roage cu cuvintele lor şi să Îi ceară 
lui Isus să îi ierte şi să îi ajute. După ce copiii s-au rugat, profesorul pot 
să îi îndrume către un grup de rugăciune.) 

 
  Provocarea săptămânală 

  
Ar trebui să fim foarte mulţumitori pentru ceea ce a făcut Isus 

pentru noi. El a făcut posibil pentru noi să Îl cunoaştem pe Dumnezeu. 
Provocarea noastră pentru această săptămână este: 

1. Spuneţi-I lui Isus în fiecare zi că sunteţi mulţumitori că a venit pe 
pământ ca să ne ia păcatele. 

2. Rugaţi-vă în fiecare zi pentru o persoană care nu Îl cunoaşte pe 
Isus. Rugaţi-L pe Dumnezeu să îi ajute să creadă în Isus. Scrieţi-le 
numele într-un loc special, ca astfel să vă puteţi aminti să vă 
rugaţi pentru ei. 

 
  Cuvinte de vocabular 

 

Materiale:   

Bucăţi mici de hârtie 

(câte una  pentru 

fiecare literă a 

cuvântului “salvare”) 

Un bol  
 

 
Salvare – A fi eliberat de moarte şi de pedeapsa eternă pe care o putem 
primi pentru păcatele noastre 
 
Pregătirea: Pe fiecare hârtiuţă scrieţi cifre începând cu 1 până la câte litere 

are cuvântul “salvare.”  Îndoiţi hârtiile şi puneţi-le într-un bol. Scrieţi “salvare” 
pe tablă. Lângă cuvântul “salvare,” desenaţi o linie pentru fiecare literă a 
cuvântului. În faţa liniei scrieţi numărul corespunzător literei. 
 
SALVARE 
 
1____    2____   3____   4____   5____   6____   7____   
 
Silabisiţi cuvântul “salvare” de 2 ori, împreună cu copiii. 
 
Împărţiţi clasa în două echipe (echipa 1 şi echipa 2). 
Silabisiţi “salvare” în următorul mod: 
 Arătaţi către echipa 1 –copiii vor spune “S” 
 Arătaţi către echipa 2 – copiii vor spune “A” 
 Arătaţi către echipa 1 – copiii vor spune “L” 
 Arătaţi către echipa 2 – copiii vor spune “V” 
 Arătaţi către echipa 1 – copiii vor spune “A” 
 Arătaţi către echipa 2 – copiii vor spune “R” 
 Arătaţi către echipa 1 – copiii vor spune “E” 
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Notă:  Diversificaţi ritmul jocului arătând către aceeaşi echipă de două ori la 
rând.  

 
Cum se joacă: 

1. Ştergeţi cuvântul “salvare” de pe tablă, dar lăsaţi numerele şi liniile pe 
tablă. 

2. Selectaţi 9 copii să vină în faţa clasei. 

3. Copiii vor trebui să stea în linie dreaptă în faţa clasei. Asiguraţi-vă că 
nu acoperiţi partea unde se află tabla. 

4. Primul copil din linie trage un număr din bol. Copilul va trebui să scrie 
pe tablă în spaţiile goale litera corespunzătoare numărului extras. 
(Examplu:  Copilul extrage 6. Copilul va scrie litera “r” pe linie.) După 
ce va scrie litera, copilul se aşează la capătul liniei. 

5. Copilul următor poate lua un număr din bol sau poate decide să 
corecteze o literă care a fost pusă greşit înainte de a-i fi fost rândul. 
Dacă aleg să facă o corecţie, nu mai au voie să ia o literă din bol. După 
ce i-a trecut rândul şi el va trece la capătul liniei. 

6. Jucaţi în continuare în acest mod până când cuvântul  “salvare” este 
scris corect.  

 
  Joc recapitulativ 

  
“Vânătoare de fiare” 
 
Pregătirea: Faceţi o listă cu toate lucrurile pe care copiii le au cu ei în clasă 
– tenişi, stilou, pix, pieptăne, Biblia, caiet, agrafă de păr, geantă, gumă de 
şters, bani, sandale, pantofi etc.  

 
Cum se joacă: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe. Selectaţi doi copii ca şi conducători ai 
echipei, câte unul pentru fiecare echipă. Conducătorul echipei va sta în 
faţa echipei lui. 

2. Profesorul numeşte un lucru din listă. 

3. Copiii din clasă care au acest obiect să se ridice în picioare cu obiectul 
în mână. 

4. Conducătorul fiecărei echipe aleargă către copilul din echipa lui care 
are obiectul în mână. Conducătorul echipei ia obiectul din mâna 
copilului şi se întoarce cu obiectul în faţa clasei. 

5. Conducătorul echipei care ajunge primul în faţa clasei cu obiectul în 
mână, câştigă oportunitatea pentru echipa lui de a răspunde la una 
dintre întrebările recapitulative de mai jos. 

6. Conducătorul echipei decide dacă el va răspunde la întrebare sau 
copilul de la care a luat obiectul va răspunde. 

7. Profesorul pune întrebarea. 

8. Jocul continuă în acest mod până când toate întrebările recapitulative 
au fost puse. Un răspuns corect câştigă 5 puncte pentru echipă. 

9. Dacă echipa care joacă în acel moment răspunde greşit la întrebare, 
echipei opuse i se va acorda o şansă să răspundă la întrebare. 
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Întrebări: 
1. Daţi definiţia cuvântului “salvare” cu propriile voastre cuvinte (A fi 

salvat de la moarte şi de la pedeapsa eternă pe care o putem primi 
pentru păcatele noastre. Să îi cerem lui Isus să ne ia păcatele.) 

2. Ce stă în calea oamenilor ca să Îl cunoască pe Dumnezeu? (Păcatul) 

3. Cine este răspunsul la problema păcatului? (Isus) 

4. Există vreun păcat pe care Isus nu îl poate ierta? (Nu) 

5. Cine a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”? (Isus) 

6. Ce a făcut Zacheu pentru a-L putea vedea pe Isus? (S-a căţărat în 
copac.) 

7. Ce a spus Isus când l-a văzut pe Zacheu în copac? (Să coboare 
pentru că vrea să intre în casa lui.) 

8. După ce Isus a intrat în casa lui Zacheu, ce a promis Zacheu că va 
face? (Că va da jumătate din ceea ce are săracilor şi de 4 ori ce a 
furat.) 

9. De ce erau răi copiii cu Sofia? (Deoarece spuneau că nu era deşteaptă 
şi avea o pată roşie pe faţă.)  

10. Când Sofia a întrebat-o pe Ana de ce se poartă bine cu ea, ce a spus 
Ana? (Ana o iubea pe Sofia, pentru că îl iubea pe Isus. Ea făcea ce 
Dumnezeu îi poruncise.) 

11. Ce meserie avea Zacheu? (Era un colector de taxe.) 

12. Ce l-a făcut pe Zacheu să se schimbe? (Isus şi credinţa lui în Isus) 

 

 Joc recitulativ 

 
  Vizuale 
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